
A EspElEologiA (do spélaion grego antigo = caverna 
e logós = estude) um não está só “Esporte” 
um po estranho e, certamente, diferente de todas as 
outras práticas esportivas, mas é, bastante, 
uma atividade que tem sucesso envolvendo ambos 
os exploradors do mundo subterrâneo 
é as investigadoras de numerosas disciplinas científicas.

Entender nos melhoram, vê o que a maioria 
das atividades importantes é speleologiche 
que seguem isto “fumettistica” exploração.

Que estuda a flora típico das entradas 
e, às vezes, dos interiores das 
cavernas (samambaias, almíscares, 
líquenes, cogumelos, etc.), é chamado 
spElEoBoTANiCo. (Do spélaion grego 
antigo = caverna, botáne = grama 
e téchne = arte, ciência).

o estudo da vida animal 
nas cavernas (morcegos, 
bichos escavam moradores, 
protei, etc.) é servido como 
o spElEoZoologo. 
(Do spélaion grego 
antigo = caverna, 
zôion = o ser vivo 
e logós = estude).

o spElEoBiologiA,
estuda as formas 

e as condições de vida 
atual nas cavernas. 
(Do spélaion grego 
antigo = caverna, 

bio = vida 
e logós = estude).

o ArQuEólogo 
cava no chão da caverna 
que procura restos 
de coisas servido como 
o homem primitivo 
(crocks, utensílios, etc.). 
(Do archâios grego 
antigo = primitivo 
e logós = estude).

um trabalho 
semelhante ele atrás 
o pAlETNologo. 
Este cientista estuda 
as civilizações 
e as culturas 
de nossos 
antepassados 
pelos achados 
e os testemunhos 
que podem ser 
achados nas cavernas. 
(Do palaios grego 
antigo = antigo, 
ethnos = as pessoas 
e logós = estude).

Há então que estuda 
e classifica os fósseis 
de restos de animais 
e plantas o, durante 
os anos, depositaram, 
nas cavernas,: 
estes é o 
pAlEoNTólogo. 
(Do palaios grego antigo 
= antigo, ontos = que é 
e logós = estude).

Muito útil a todos os outros peritos 
é o TopógrAfo que notificações, 
medida e rastro o esboço da caverna. 
(Do tópos grego antigo = lugar 
e graphia = localizar alguns sinais, 
escrevendo).

A ciência que o se trata do subterrâneo 
de águas, ambos o carsiche atual 
que arrastam, é o spElEoiDrologiA. 
(Do spélaion grego antigo = caverna, 
hýdor = água e logós = estude).

Mas a caverna também o estuda 
para si mesmo mesmo, 
por sua conformação, 
suas pedras e as camadas 
que são formadas durante 
milênios. para este 
pensa em nós o gEólogo. 
(Do gê grego antigo = terra 
e logós = estude).

Mas “ir escavar” não quer só 
dizer estude e procura. 
A caverna também é folKlorE 
com suas lendas, suas tradições, 
suas festas e seus mistérios. 
(Do folk inglês = as pessoas 
e lore = doutrina).
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